कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा

करारमा प्रालवलधक कमन चारी व्यवस्थापन
गने सम्बन्धी कायनलवलध, २०७५
कागे श्वरी मर्नोहरा र्नगरपाशिकािे उपिब्ध गराउर्ने सेवा प्रवाह र शवकास शर्नमान र्को
कार्निाई व्यवन्धस्थत र प्रभावकारी बर्नाउर्न र्स कागे श्वरी मर्नोहरा र्नगरपाशिकाको िाशग
र्नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरे को कमनिारी र्दरवन्धन्दको अशिर्नमा रही प्राशवशिक कमनिारीको
ररक्त पर्दमा करार सम्झ ताका आिारमा सेवा करारमा शिर्ने कार्निाई व्यवन्धस्थत गर्ननका
िाशग र्नगर कार्नपाशिकािे शमशत २०७५/०१/०९ मा र्ो कार्न शवशि स्वीकृत गरी जारी गरे को
छ।
१.

संलक्षप्त नाम र प्रारिः
क. र्स कार्न शवशिको र्नाम "कागे श्वरी मर्नोहरा र्नगरपाशिकामा करारमा प्राशवशिक
कमनिारी व्यवस्थापर्न सम्बिी कार्नशवशि, २०७५" रहेको छ ।
ख. र्ो कार्न शवशि कार्न पाशिकािे शर्नर्नर् गरे को शमशतबाट प्रारम्भ हुर्नेछ ।

२.

पररभाषाः शवषर् वा प्रसंगिे अको अथन र्निागे मा र्स कार्न शवशिमाक.

"प्रमुख" भन्नािे र्नगरपाशिकाको प्रमुख सम्झर्नु पर्दन छ ।

ख.

"ऐर्न" भन्नािे “स्थार्नीर् सरकार सञ्चािर्न ऐर्न, २०७४” सम्झर्नु पर्दन छ ।

ग.

"कार्न शवशि" भन्नािे “कागे श्वरी मर्नोहरा र्नगरपाशिकामा करारमा प्राशवशिक
कमनिारी व्यवस्थापर्न सम्बिी कार्नशवशि, २०७५” सम्झर्नुपर्दन छ ।

घ.

"कार्ानिर्" भन्नािे र्नगर कार्नपाशिकाको कार्ान िर् सम्झर्नु पर्दन छ ।

ङ.

"प्राशवशिक कमनिारी" भन्नािे र्दफा ३(२) बमोशजम प्राशवशिक सेवा उपिब्ध
गराउर्ने गरी व्यवस्था भएका कमनिारी सम्झर्नुपर्दन छ ।

ि.

"सशमशत" भन्नािे र्दफा ५ बमोशजम गशठत अन्तवातान तथा सूशिकरर् सशमशत
सम्झर्नु पर्दन छ ।

३.

कायनलवलध िागू हुने क्षे त्र र सेवाः (१) स्थार्नीर् सरकार सञ्चािर्न ऐर्न, २०७४ को
र्दफा ८३ को उपर्दफा (७) तथा स्थार्नीर् तहमा सेवा प्रवाहसम्बिी व्यवस्थाको र्दफा
१५(४) बमोशजम प्राशवशिक कमनिारी करारमा राख्ने प्रर्ोजर्नको िाशग र्ो कार्न शवशि
स्वीकृत गरी िागू गररएको छ ।
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(२) कार्ान िर्िे र्दे हार्को सेवासौँग सम्बन्धित प्राशवशिक कमनिारी र्स
कार्नशवशि बमोशजम अवशि तोकी करारमा राख्न सक्नेछिः
(क) इन्धन्जशर्नर्ररङ्ग सेवासौँग सम्बन्धित
(ख) कृशष सेवासौँग सम्बन्धित
(ग) पिु सेवासौँग सम्बन्धित
(घ) वर्न सेवासौँग सम्बन्धित
(ङ) स्वास्थ्य सेवासौँग सम्बन्धित
(छ)र्नगर प्रहरी सेवा संग सम्बन्धित
(ज) अन्य कुर्नै प्राशवशिक सेवासौँग सम्बन्धित।
४.

छनौट सम्बन्धी व्यवस्थाः र्दफा ३ बमोशजमका प्राशवशिक कमनिारी कार्ान िर्िे
करारमा राख्ने प्रर्ोजर्नको िाशग सूशिकरर् तथा छर्न ट सम्बिी व्यवस्था र्दे हार्
बमोशजम हुर्नेछिः
(१) प्राशवशिक कमनिारीको अर्नुसूशि- १बमोशजम स्वीकृत कार्न शववरर्
बमोशजम पर्द वा सेवा क्षेत्र तथा सम्बन्धित सेवा समूहको र्ोग्यता, पाररश्रशमक, सेवा
ितन समेत तोकी सम्बन्धित कार्ान िर्को सूिर्नापाटी, वेभसाईट तथा अन्य कुर्नै
सावन जशर्नकस्थिमा अर्नुसूिी- २ बमोशजमको ढाौँिामा कम्तीमा १५ (पन्ध्र) शर्दर्नको
सूिर्ना प्रकािर्न गर्नुनपर्नेछ।
(२) आवे र्दर्न फारामको र्नमूर्ना अर्नुसूिी- ३बमोशजम हुर्नेछ। आवेर्दर्न र्दस्तुर
कागे श्वरी मर्नोहरा र्नगरपाशिकाबाट शर्निान रर् भए बमोशजम हुर्नेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोशजम पर्नन आएका आवेर्दर्नहरु र्दे हार्को आिारमा र्दफा
५ को सशमशतिे मूल्याङ्कर्न गरी सुशिकृत गर्नुनपर्नेछ :
क.

िै शक्षक र्ोग्यता वापत -६० (साठी) अंक, (शवशिष्ट श्रेर्ी वापत ६०,
प्रथम श्रेर्ी वापत ५५, न्धितीर् श्रेर्ी वापत ५०, तृतीर् श्रेर्ी वापत
४५, (शत्रभुवर्न शवश्वशवद्यािर्को अंक गर्र्नाका आिारमा) ।

ख.

कार्न अर्नुभव वापत -१० (र्दि) अंक (प्रशत वषन २ अंकको र्दरिे ,
प्रमाशर्त शववरर् संिग्न भएको हुर्नुपर्ने) ।

ग.

स्थार्नीर् बाशसन्दािाई र्दे हार् बमोशजम -१० (र्दि) अंक
१. सम्बन्धित कागे श्वरी मर्नोहरा र्नगरपाशिकाको बाशसन्दा भएमा –
१० अंक
२. सम्बन्धित शजल्लाको बाशसन्दा भएमा -५ अंक
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घ.अन्तवातानमा

अशिकतम

६०

अंक

।

र्स

अर्नुसारअकं

प्रर्दार्नगर्दानन्युर्नतम २४ (ि शबस) र अशिकतम ४२ (बर्ािीस) को
सीमाशभत्र रही प्रर्दार्नगर्नुनपर्नेछ ।
ङ. र्नगर प्रहरीको हकमा र्नेपाि सरकार द्वारा स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट
जारी भएको शर्नरोशगताको प्रमार् पत्र पेि गर्नुनपर्ने छ l साथै
िाररररक पररक्षर्को हकमा अन्तरवातान तथा सूिीकरर् सशमशतिे
स्वीकृत गरे को मापर्दण्ड बमोशजम हुर्नेछ l
(४) उपर्दफा (१) बमोशजम आवेर्दर्न माग गर्दान प्राशवशिक कार्न (इन्धन्जशर्नर्ररं ग,
स्वास्थ्य तथा पिु शिशकत्सा िगार्तका अन्य क्षेत्र) का िाशग आवश्यक पर्ने
व्यवसाशर्क प्रमार्पत्र (िाईसेन्स) प्राप्त गरे का व्यन्धक्तिे मात्र आवेर्दर्न शर्दर्न
सक्नेछर्न् ।
५.

अन्तवानतान र सूलचकरण सलमलतः माग पर्द संख्याका आिारमा कार्न शवशिको र्दफा
(४) को उपर्दफा (३) बमोशजम उच्चतम अंक प्राप्त गरे का उम्मेर्दवारिाई प्रारन्धम्भक
छर्न ट गर्नन र अन्तवानतान समेत शिई सूशिकरर्को शसफाररस गर्नन र्दे हार्को
अन्तरवातान तथा सूशिकरर् सशमशत रहर्नेछिः
(क)

प्रमुख प्रिासकीर् अशिकृत

(ख)

अध्यक्ष वा प्रमुखिे तोकेको शवषर् शवज्ञको रुपमा सरकारी सेवाको अशिकृत

(ग)

-

संर्ोजक

स्तरको कमनिारी

-

सर्दस्य

र्नगरपाशिकाको शवषर्गत िाखा प्रमुख

-

सर्दस्य

अन्तरवातान तथा सूिीकरर् सशमशतिे आवश्यकता अर्नुसार सम्बन्धित क्षेत्रको
शविे षज्ञको सेवा शिर्न सक्ने छ l
६.

सूलचकरणको लववरण प्रकाशन गने : (१) र्दफा ४ बमोशजम सबै भन्दा बढी अंक
प्राप्त गर्ने उम्मेर्दवारहरु र्दफा ५ बमोशजमको सशमशतको शसफाररसको आिारमा
कार्ान िर्िे उम्मेर्दवारहरुको रोि र्नम्बर, र्नाम थर, ठे गार्ना, काम गर्नन तोशकएको
िाखा आशर्द समेत उल्लेख गरी र्ोग्यताक्रम अर्नुसार सूशिकरर्को शववरर् प्रकािर्न
गर्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोशजम सूशिकरर् प्रकािर्न गर्दान पर्द संख्या भन्दा र्दोव्बर
संख्यामा वै कन्धिक उम्मेर्दवारको सूिी समेत प्रकािर्न गर्नुनपर्नेछ र शसफाररि
भएका उम्मेर्दवारहरुको सूिी सूिर्ना पाटीमा समेत टाौँ स गर्नुनपर्नेछ ।
तर आवे र्दर्न र्नै कम परे को अवस्थामा कम उम्मेर्दवार सुशिकरर् गर्नन
सशकर्नेछ ।
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(३) उपर्दफा (१) बमोशजमका र्ोग्यताक्रममा रहे का उम्मेर्दवारिाई शछटो
सञ्चार माध्यमबाट जार्नकारी गराई सोको अशभिे ख समेत राख्र्नुपर्नेछ ।
७.

करार गनेः (१) कार्ानिर्िे सूशिकृत गरे का मुख्य उम्मेर्दवारिाई ७ (सात) शर्दर्नको
म्यार्द शर्दई करार गर्नन सूिर्ना शर्दर्नुपर्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको अविीशभत्र करार सम्झ ता गर्नन आउर्ने सूशिकृत
उम्मेर्दवारसौँग कार्ानिर्िे अर्नुसूिी - १ बमोशजमको कार्न -शववरर् सशहतअर्नुसूिी –
४ बमोशजमकोढाौँिामा करार गर्नुनपर्नेछ ।उक्त अवशि शभत्र सम्पकन राख्न र्नआएमा
क्रमििः वै कन्धिक उम्मेर्दवारिाई सूिर्ना शर्दई करार गर्नन सशकर्नेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोशजमकरार गरे पश्चात अर्नुसूिी -५ बमोशजको पत्र
कार्ान िर्िे प्राशवशिक कमनिारीिाई शर्दर्नुपर्नेछ ।
(४) उपर्दफा (२) बमोशजम कार्ान िर्िे कार्नशववरर् शर्दौँ र्दा शवषर्गत िाखा
समेत तोकी काममा िगाउर्नु पर्नेछ ।
(५) र्स कार्नशवशि बमोशजम करार गर्दान सामान्यतआशथनक वषनको श्रावर् १
(एक) र्दे न्धख अको वषनको असारसम्मका िाशग मात्र करार गर्नुन पर्नेछ । तर उक्त
पर्दिे गर्नुनपर्ने काम समाप्त भएमा वापर्ान प्त र्नभएमा वा कार्न प्रारम्भ र्नै र्नभएको
अवस्थामा स्थार्नीर् तहिे कामको बोझ रअविी हे री करारको अविी घटाउर्न
सक्नेछ।
(६) उपर्दफा (५) बमोशजम एक आशथनक वषनको शर्नन्धम्त सेवा करार माशिएको
व्यन्धक्त िाईपुर्निः अको वषनको िाशग सेवा करारमा शिर्नु परे मा पुर्निःपररक्षर्, छर्न ट र
िु रू करार सरहमाशर्न सम्झ ता गररर्नेछ।
(७) प्राशवशिक कमनिारीिे स्वेच्छािे करार शर्नरन्तरता गर्नन र्निाहेमा कम्तीमा १
(एक) मशहर्ना अगाडी कार्ान िर्मा शिन्धखत रुपमा जार्नकारी गराउर्नु पर्नेछ । र्सरी
जार्नकारी र्नगराई करार अन्त गरी काम छोडे मा त्यस्तो व्यन्धक्तिाई पुर्निः करारमा
काम गर्ने अवसर शर्दईर्ने छै र्न।
(८) र्स र्दफा शवपररतको अवशि उल्लेख गरी वा करारमा उल्लेख भए भन्दा
बढी रकम भुक्तार्नी शर्दएमा त्यसरी अवशि उल्लेख गर्ने वा रकम भुक्तार्नी गर्ने
कमनिारीको तिव भताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररर्नेछ र शवभागीर् कारवाही
समेत गररर्नेछ ।

८.

कायन शतन , पाररश्रलमक र अवलध :

(१) र्स कार्न शवशि बमोशजम सेवा करार

सम्झ ता गररएका प्राशवशिक कमनिारीको माशसक पाररश्रशमक सम्बन्धित तह
वापर्दको िुरु तिब स्केि मार्न बढ् र्ने गरी करार सम्झ तामा उल्लेख भए बमोशजम

459 | sfu]Zj/L dgf]x/f gfu/kflnsf

हुर्नेछ । स्थार्नीर् भता पाउर्ने स्थार्नमा र्नेपाि सरकारको र्दररे ट बमोशजम करारमा
उल्लेख भए अर्नुसार स्थार्नीर् भता उपिब्ध गराउर्न सशकर्नेछ ।
(२) कार्ान िर्िे कार्न -शववरर्मा उल्लेख भए बमोशजम प्रगशतको स्थिगत वा
वस्तुगत प्रशतवे र्दर्नका आिारमा कार्न सम्पार्दर्न अर्नुसार करारमा उल्लेख गरी भ्रमर्
भता वा शफल्ड् भता उपिब्ध गराउर्न सक्ने छ ।
तर करार सम्झ तामा उल्लेख र्नगररएकोभ्रमर् भता, शफल्ड् भता वा अन्य
भता उपिब्ध गराउर्न सशकर्ने छै र्न् ।
(३) कार्ान िर्िे करारका प्राशवशिक कमनिारीको पाररश्रशमक भुक्तार्नी गर्दान
शर्नजिे मशहर्नाभरी गरे को कामको शववरर् (Time Sheet) सशहतको प्रशतवेर्दर्न तर्ार
गर्नन िगाई सम्बन्धित शवषर्गत िाखाको शसफाररिको आिारमा मात्र भुक्तार्नी गर्नुन
पर्नेछ ।
(४) र्स कार्नशवशि बमोशजम प्राशवशिक कमनिारीिे करारमा काम गरे कै
आिारमा पशछ कुर्नै पशर्न पर्दमा अस्थार्ी वा स्थार्ी शर्नर्ु क्ती हुर्नाका िाशग कुर्नै पशर्न
र्दाबी गर्नन पाउौँ र्ने छै र्न ।
(५) उपर्दफा (१) बमोशजम करार गर्दान काम िु रु गर्ने शमशत र अन्त्य गर्ने शमशत
समेत

उल्लेख

गर्नुनपर्नेछ।

तर

त्यस्तोकरारकोअविीएकपटकमा१

(एक)

वषनभन्दाबढीहुर्ने छै र्न ।
९.

करार समाप्तीः (१) र्स कार्न शवशि बमोशजम करार गररएको पर्द वा र्दरबन्दीमा
र्नेपािको संशविार्न बमोशजम कमनिारी समार्ोजर्न भई खशटई आएमा त्यस्तो
व्यन्धक्तको करार स्वतिः अन्त्य हुर्नेछ ।
(२) करारसम्झ तागररएकोप्राशवशिक कमनिारीको कार्न सन्तोषजर्नक र्नभएको भशर्न
कार्नरत शवषर्गत िाखा वा कार्ान िर्िे शसफाररि गरे मा प्रमुखिे आवश्यक
छार्नशवर्न गर्नन िगाई सफाइको म का शर्दई जु र्नसुकै अवस्थामा करारबाट हटाउर्न
सशकर्नेछ ।

१०.

लवलवधः र्स कार्न शवशि कार्ानन्वर्र्न क्रममा थप व्यवस्था गर्नुन परे मा र्स कार्न शवशि
तथा प्रिशित कार्नूर्नसौँग र्नबाशझर्ने गरी कागे श्वरी मर्नोहरा र्नगरपाशिकािे आवश्यक
शर्नर्नर् गर्नन सक्नेछ ।
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अनुसूची -१
(बुाँदा ४.१ साँग सम्बम्भन्धत कायन लववरणको ढााँचा)
कागेश्वरी मनोहरा नगर कायनपालिकको कायानिय
डाौँ छी, काठमाड ौँ
प्रर्दे ि र्नं. ३, र्नेपाि
कायन लववरणको नमुनाः
कमनिारीको पर्द र्नामिः

काम गर्नुनपर्ने स्थार्निः

कमनिारीको र्नामिः
सुपररवेक्षकिः
अशिकारीिः
कायन लववरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
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प्रशतवे र्दर्न पेि गर्नुनपर्ने

अनुसूची -२
(बुाँदा ४.१साँग सम्बम्भन्धत सूचनाको ढााँचा)
कागेश्वरी मनोहरा नगर कायनपालिकको कायानिय
डाौँ छी, काठमाड ौँ
प्रर्दे ि र्नं. ३,र्नेपाि
करारमा सेवा लिनेसम्बन्धी सूचना
(सुिर्ना प्रकाशित शमशत : २०७५/०२/०९)
र्स कागेश्वरी मर्नोहरा र्नगरपाशिकाको िागी र्दे हार् बमोशजम कमनिारी करारमा राख्र्नु पर्ने
भएकािे र्ोग्यता पुगेका र्नेपािी र्नागररकहरुिे र्ो सूिर्ना प्रकाशित भएको शमशतिे १५
(पन्र) शर्दर्न शभत्र शर्दर्नको २:०० बजे सम्म र्दरखास्त शर्दर्न हुर्न सम्वन्धित सवैको िाशग र्ो सूिर्ना
प्रकािर्न गररएको छ । र्स सम्बन्धि अन्य शवष्तृत शववरर् कार्ान िर्बाट वा website: बाट
उपिब्ध हुर्नेछ ।
शस.र्नं.

पर्द र्नाम

संख्या

१

र्नगर प्रहरीअ.स.ई.(र्नेपाि प्रहरी अ.स.ई.सरह )

१

२

र्नगर प्रहरी हवल्दार (र्नेपाि प्रहरी हवल्दार सरह )

१

३

र्नगर प्रहरी जवार्न (र्नेपाि प्रहरी जवार्न सरह )

५

२.शै लक्षक योग्यता र अनुभव:
१. र्नेपािी र्नागररक ।
२. न्यूर्नतम र्ोग्यता:र्नगर प्रहरी अ.स.ई. को िाशग +2 वा सो सरह पास गरे को, र्नगर प्रहरी
हवल्दार र र्नगर प्रहरी जवार्न को िाशग SEE वा सो सरह पास गरे को हुर्नु पर्नेछ l
३. सुरक्षा शर्नकार्मा काम गरे कािाई शविे ष प्राथशमकता शर्दईर्ने छ।
४. २१ वषन उमेर पुरा भई ४० वषन र्नर्नाघे को हुर्नुपर्ने ।
६. अन्य प्रिशित कार्नुर्नद्वारा अर्ोग्य र्नभएको ।
३. दरखास्तमा संिग्न गनुनपनेः उम्मेर्दवारको व्यन्धक्तगत शववरर्, िैशक्षक र्ोग्यताको
प्रमाशर्त प्रशतशिशप, र्नेपािी र्नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रमाशर्त प्रशतशिशप, अर्नुभवको
प्रमाशर्त प्रशतशिशप संिग्न हुर्नुपर्नेछ । पेि गररर्ने सबै प्रशतशिशपको पछाडी उम्मेर्दवार
स्वर्ंिे हस्ताक्षर गरी प्रमाशर्त गर्ने ।
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अनुसूची -३
(बुाँदा४.२साँग सम्बम्भन्धत दरखास्त फारामको ढााँचा)
कागे श्वरी मर्नोहरा र्नगर कार्न पाशिकको कार्ानिर्

हािसािै खखचेको

डाौँ छी, काठमाड ौँ

पासपोटा साईजको पुरै
मुखाकृतत दे खखने फोटो

प्रर्दे ि र्नं. ३,र्नेपाि

यहााँ टास्ने र फोटो र
फाराममा पने गरी
उम्मेदवारिे दस्तखत

करारको िालग दरखास्त फाराम
(क) वैर्न्धक्तक शववरर्
र्नाम

(र्दे वर्नागरीमा)

थर

(अंग्रेजी

ठूिो

शिङ्ग:

अक्षरमा)
र्नागररकता र्नं:
स्थार्ी

क)

ठे गार्ना

शजल्ला
घ)

जारी गर्ने शजल्ला :

शमशत :

ख) र्न.पा./गा.शव.स.

ग) वडा र्नं

ङ) मागन /घर र्नं. :

ि) फो र्नं.

टोि :
पत्रािार गर्ने ठे गार्ना :
बाबुको र्नाम, थर :

ईमेि
जन्म शमशत :

(शव.सं.मा)

(ईन्धस्व

संवतमा)
बाजेको र्नाम, थर :

हािको उमेर :

वषन

मशहर्ना

(ख) िै शक्षक र्ोग्यता/ताशिम (र्दरखास्त फाराम भरे को पर्दको िाशग िाशहर्ने आवश्यक
न्यूर्नतम िैशक्षक र्ोग्यता/ताशिम मात्र उल्लेख गर्ने)
आवश्यक

शवश्वशवद्यािर्/बोडन /ताशिम

िैशक्षक

न्यूर्नतम

शर्दर्ने सं स्था

उपाशि/ताशिम

र्ोग्यता

िै शक्षक
र्ोग्यता
ताशिम
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सं कार्

श्रेर्ी/प्रशतित

मूि
शवषर्

(ग) अनुभव सम्बन्धी लववरण
कार्ान िर्

पर्द

से वा/समूह/उपसमूह

श्रेर्ी/तह

स्थार्ी/अस्थार्ी/करार

अवशि
र्दे न्धख

सम्म

मैिे र्स र्दरखास्तमा खुिाएका सम्पू र्न शववरर्हरु सत्य छर्न् । र्दरखास्त बु झाएको पर्दको
सूिर्नाको िाशग अर्ोग्य ठहररर्ने गरी कुर्नै सजार् पाएको छै र्न । कुर्नै कुरा ढाौँ टे वा िु काएको
ठहररएमा प्रिशित कार्नूर्न बमोशजम सहर्नेछु/बु झाउर्नेछु । उम्मेर्दवारिे पािर्ना गर्ने भर्नी
प्रिशित कार्नूर्न तथा र्स र्दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उल्लेन्धखत सबै ितन तथा शर्नर्महरु
पािर्ना गर्नन मन्जु र गर्दन छु । साथै करारमा उल्लेन्धखत ितनहरु पूर्न रुपमा पािर्ना गर्नेछु र
करारको समर्भन्दा अगावै करारको अन्त्य गर्दान कन्धम्तमा ३ मशहर्नाको पूवन सूिर्ना शर्दई
कार्ान िर्मा शर्नवे र्दर्न शर्दर्नेछु ।
उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप
दायााँ

उम्मेदवारको दस्तखत

बायााँ
लमलत:

कार्ान िर्िे भर्नेिः
रशसर्द/भ िर र्नं. :

रोि र्नं. :

र्दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारर् :
र्दरखास्त रुजु गर्नेको र्नाम

र्दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत

र र्दस्तखतिः

गर्नेको र्दस्तखत

शमशत :

शमशत :

द्रष्टव्य : र्दरखास्त साथ सूिर्नामा उल्लेन्धखत िगार्त शर्नम्नशिन्धखत कागजातहरु अशर्नवार्न
रुपमा उम्मेर्दवार आफैिे प्रमाशर्त गरी पेि गर्नुन पर्नेछ ।
(१) र्नेपािी र्नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रशतशिशप,

(२) समकक्षता र सम्बि

आवश्यक पर्नेमा सो को प्रशतशिशप, (३) न्यूर्नतम िै शक्षक र्ोग्यताको प्रमार्पत्र र िाररशत्रक
प्रमार्पत्रको प्रशतशिशप, प्राशवशिक कार्न (इन्धन्जशर्नर्ररङ्ग, स्वास्थ्य तथा पिु शिशकत्सा
िगार्तका अन्य क्षेत्र) का िाशग आवश्यक पर्ने व्यवसाशर्क प्रमार्पत्र (िाईसेन्स)को
प्रशतशिशप, ताशिम र अर्नुभव आवश्यक पर्नेमा सो समेतको प्रशतशिशप, आशर्द ।
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( नमूना )
अनुसूची - ४
(बुौँर्दा७.१सौँगसम्बन्धितकरारसम्झ ताकोढाौँिा)
करार सम्झौता
.........गाउौँ /र्नगर

कार्न पाशिकाकोकार्ानिर्,

....................शजल्ला,

(र्सपशछ

पशहिो

...................र्नगरपाशिका/गाउौँ पाशिका,

वडा

पक्ष
र्नं.

भशर्नएको)
.....

बस्ने

र
श्री

............................................................ (र्सपशछ र्दोश्रो पक्ष भशर्नएको) का बीि .....
गाउौँ पाशिका/र्नगरपाशिकाको .................................................(इन्धन्जशर्नर्र) को कामकाज गर्नन
गराउर्न शमशत २०७

/......./...... को शर्नर्नर् अर्नुसार र्दे हार्का कार्न /ितनको अशिर्नमा रशह

र्दोश्रो पक्षिे पशहिो पक्षिाई सेवा उपिब्ध गराउर्न मन्जु र भएकािे र्ो करारको संझ ता गरी
एक/एक प्रशत आपसमा बु शझ शिर् ं शर्दर् ं :
१.

कामकाि सम्बन्धमा : र्दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोशकएको संिग्न कार्न शववरर्
अर्नुसारको कार्न पशहिो पक्षिे तोकेको समर् र स्थार्नमा उपन्धस्थत भई गर्नुन पर्नेछ र
आवश्यकतार्नुसार थप काम गर्नुन पर्नेछ ।

२.

काम गनुन पने स्थान :...............................................................................................।

३.

करारमा काम गरे बापत पााँउने पाररश्रलमक : प्रत्ये क मशहर्ना व्यशतत भएपशछ,
पशहिो पक्षिे र्दोश्रो पक्षिाई माशसक रुपमा रु. ................... (अक्षरे पी रु.
............................... पाररश्रशमक उपिब्ध गराउर्नेछ ।

४.

आचरणको पािनाः र्दोश्रो पक्षिे ...गाउौँ पाशिका/र्नगरपाशिकाको प्रिशित कार्नूर्नमा
ब्यवस्था भएका आिरर् तथा अर्नुिासर्न सम्बिी व्यवस्थाहरु पािर्ना गर्नुन पर्नेछ ।

५.

लवदाः र्दोस्रो पक्षिाई साबन जशर्नक शबर्दा बाहे क अन्य कुर्नै पशर्न शकशसमको शबर्दा
उपिब्ध हुर्ने छै र्न । साथै कार्ान िर्को िाशग आवश्यक परे को खण्डमा शबर्दाको
शर्दर्नमा पशर्न सेवा उपिब्ध गराउर्नु पर्नेछ । र्सरी सावन जशर्नक शबर्दाको शर्दर्नमा
कार्ान िर्मा काम िगाए बापत माशसक करार रकमको र्दामासाहीिे रकम र्दोश्रो
पक्षिाई शर्दईर्नेछ ।

६.

कायानिय सम्पलिको सुरक्षाः र्दोस्रो पक्षिे कार्ानिर्को िि अिि सम्पशतको
र्नोिार्नी वा शहर्नाशमर्ना गरे मा सो को क्षशतपूशतन वा हार्नी र्नोिार्नीको शबगो र्दोश्रो
पक्षिे पशहिो पक्षिाई शर्दर्नु पर्नेछ ।

७.

गोप्यताः र्दोस्रो पक्षिे कार्ान िर्को कागजपत्र, शजन्सी सामार्न एवं गोप्य कुरा वा
कागजात कुर्नै अर्नशिकृत व्यन्धक्त वा र्दे ििाई उपिब्ध गराएको प्रमाशर्त भएमा
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र्दोस्रो पक्षिाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हार्नी र्नोिार्नीको न्धततपूशतन र्दोश्रो
पक्षबाट भराईर्नेछ र कािो सूिीमा समेत रान्धखर्नेछ ।
८.

करार अवलधः र्ो करार २०७... ।........।..........र्दे न्धख िागु भई २०७.....असार १५
सम्मको िाशग हुर्नेछ ।

९.

कायनसम्पादन मूल्यांकनः पशहिो पक्षिे र्दोस्रो पक्षको कार्न सम्पार्दर्न मूल्यांकर्न गर्ने
र सो मूल्यां कर्न गर्दान सािवसािी शर्नरन्तरता शर्दर्न उपर्ु क्त र्दे न्धखएमा कार्न शवशिको
र्दफा ९ बमोशजम करार शर्नशश्चत अवशिको िाशग थप हुर्न सक्नेछ ।

१०.

पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको शतनको अन्त्यः र्दोश्रो पक्षिे पशहिो पक्षिाई
िगातार७ (सात) शर्दर्न भन्दा बढी उक्त सेवा उपिब्ध र्नगराएमा, सन्तोषजर्नक सेवा
शर्दर्न र्नसकेमा अर्नुपन्धस्थत रहे को अवशिको पाररश्रशमक र्दामासाशहिे कट्टा गररर्नेछ र
सो भन्दा बढी सेवा र्नगरे मा स्वतिः र्ो संझ ता पशहिो पक्षिे रि गरी अको ब्यवस्था
गर्नन वािा पर्ने छै र्न । र्दोश्रो पक्षिे िारररीक रुपमा अस्वस्थ भई वा अन्य कुर्नै
कारर्िे सेवा शर्दर्न असमथन भएमा वा काम सन्तोषजर्नक र्नभएमा वा आिरर्
सम्बिी कुराहरु बराबर उल्लघंर्न गरे मा र्दोश्रो पक्षसंगको संझ ता रि गर्नन सक्ने छ र
शर्नजको सट्टा अको व्यन्धक्त करारमा रान्धख काम िगाउर्न बािा पर्ने छै र्न ।

११.

दावी नपुग्नेः र्दोश्रो पक्षिे र्स करार बमोशजम काम गरे कै आिारमा पशछ कुर्नै पशर्न
पर्दमा अस्थार्ी वा स्थार्ी शर्नर्ु न्धक्त हुर्नाका िाशग र्दाबी गर्नन पाौँउर्ने छै र्न/गर्ने छै र्न ।

१२.

प्रचलित कानून िागू हुनेः र्स संझ तामा उल्लेख र्नभएको कुरा प्रिशित र्नेपाि
कार्नूर्न बमोशजम हुर्नेछ।

गाउाँ पालिका/नगरपालिकाको तफनबाट :

दोस्रो पक्ष

(करार गने व्यम्भक्त):
हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर

र्नाम :

र्नाम :

पर्द :

ठे गार्ना :

कार्ान िर्को छापिः
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:

( नमूना )
अनुसूची -५
(बुाँदा७.२साँग सम्बम्भन्धत करार सूचना पत्रको ढााँचा)
....................र्नगर/गाउौँ कार्नपाशिकको कार्ानिर्
..............................
प्रर्दे ि र्नं..., र्नेपाि
ि.र्नं.

शमशतिः

प.सं.
श्री ........................................,
ठे गार्ना .........................
शवषर्िः करार सम्बन्धमा ।
तपाईिाई शमशत २०७...।....।... शर्नर्नर्ार्नुसार सूशिकरर् गररए बमोशजम ............................
(पर्दको र्नाम वा काम) का िाशग र्सैसाथ संिग्न करार (सम्झ ता) बमोशजम शमशत
२०७....।....।... र्दे न्धख २०७....।.....।.... सम्म करारमा रान्धखएको हुौँ र्दा संिग्न कार्नितन अर्नुरुप
आफर्नो काम इमान्दारीपूवनक र व्यवसाशर्क मूल्य मान्यता अर्नुरुप गर्नुनहुर्न जार्नकारी
गराइन्छ ।
साथै आफ्र्नो काम कतनव्य पािर्ना गर्दान र्स गाउौँ पाशिका/र्नगरपाशिकाको
कमनिारीिे पािर्ना गर्नुनपर्ने आिार संशहता र आिरर्को समेत पररपािर्ना हुर्न जार्नकारी
गराइन्छ ।
.....................
प्रमुख
प्रिासकीर्
अशिकृत
बोधाथन ः
श्री आशथनक प्रिासर्न िाखािःप्रमाशर्तहाशजर/Time Sheetसशहतको प्रशतवेर्दर्नका आिारमा
सम्झ ता बमोशजमको रकम माशसक रूपमा उपिब्ध गराउर्नु हुर्न ।
श्री प्रिासर्न िाखािः हाशजरीको व्यवस्था हुर्न ।
श्री वडा कार्ानिर्,....................................
गाउौँ /र्नगर कार्न पाशिकाको कार्ान िर् ।
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अनुसूची - ४
(बुौँर्दा ७.१ सौँग सम्बन्धित करार सम्झ ताको ढाौँ िा)
करार सम्झौता
र्स कागेश्वरी मर्नोहरा र्नगर कार्न पाशिकाको कार्ानिर्, (र्सपशछ पशहिो पक्ष भशर्नएको) र
....................शजल्ला, ...................र्नगरपाशिका, वडा र्नं. ..... बस्ने श्री ...................................
(र्सपशछ र्दोश्रो पक्ष भशर्नएको)काबीि .....कागे श्वरी मर्नोहरा र्नगरपाशिकाको ........................
(को कामकाज गर्नन गराउर्न शमशत २०७५//को शर्नर्नर् अर्नुसार र्दे हार्का कार्न /ितन को
अशिर्नमा रशह र्दोश्रो पक्षिे पशहिो पक्षिाई सेवा उपिब्ध गराउर्न मन्जु र भएकािे र्ो
करारको संझ ता गरी एक/एक प्रशत आपसमा बु शझ शिर् ं शर्दर् ं :
१.

कामकाि सम्बन्धमा : र्दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोशकएको संिग्न कार्न शववरर्
अर्नुसारको कार्न पशहिो पक्षिे तोकेको समर् र स्थार्नमा उपन्धस्थत भई गर्नुन पर्नेछ र
आवश्यकतार्नुसार थप काम गर्नुन पर्नेछ ।

२.

काम गनुन पने स्थान:र्स कागे श्वरी मर्नोहरा र्नगरपाशिकाको कार्ान िर्, वडा
कार्ान िर्हरु र अन्तगनत खटाईएको स्थार्न ।

३.

करारमा काम गरे बापत पााँउने पाररश्रलमक : प्रत्ये क मशहर्ना व्यशतत भएपशछ,
पशहिो पक्षिे र्दोश्रो पक्षिाई माशसक रुपमा र्नेपाि प्रहरीको सम्बन्धित पर्द
अर्नुसारको पाररश्रशमक उपिब्ध गराउर्नेछ ।

४.

आचरणको पािनाः र्दोश्रो पक्षिे कागे श्वरी मर्नोहरा र्नगरपाशिकाको प्रिशित
कार्नूर्नमा ब्यवस्था भएका आिरर् तथा अर्नुिासर्न सम्बिी व्यवस्थाहरु पािर्ना गर्नुन
पर्नेछ ।

५.

लवदाः र्दोस्रो पक्षिाई साबन जशर्नक शबर्दा बाहे क अन्य कुर्नै पशर्न शकशसमको शबर्दा
उपिब्ध हुर्ने छै र्न । साथै कार्ान िर्को िाशग आवश्यक परे को खण्डमा शबर्दाको
शर्दर्नमा पशर्न सेवा उपिब्ध गराउर्नु पर्नेछ । र्सरी सावन जशर्नक शबर्दाको शर्दर्नमा
कार्ान िर्मा काम िगाए बापत माशसक करार रकमको र्दामासाहीिे रकम र्दोश्रो
पक्षिाई शर्दईर्नेछ ।

६.

कायानिय सम्पलिको सुरक्षाः र्दोस्रो पक्षिे कार्ानिर्को िि अिि सम्पशतको
र्नोिार्नी वा शहर्नाशमर्ना गरे मा सो को क्षशतपूशतन वा हार्नी र्नोिार्नीको शबगो र्दोश्रो
पक्षिे पशहिो पक्षिाई शर्दर्नु पर्नेछ ।
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७.

गोप्यताः र्दोस्रो पक्षिे कार्ान िर्को कागजपत्र, शजन्सी सामार्न एवं गोप्य कुरा वा
कागजात कुर्नै अर्नशिकृत व्यन्धक्त वा र्दे ििाई उपिब्ध गराएको प्रमाशर्त भएमा
र्दोस्रो पक्षिाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हार्नी र्नोिार्नीको न्धततपूशतन र्दोश्रो
पक्षबाट भराईर्नेछ र कािो सूिीमा समेत रान्धखर्नेछ ।

८.

करार अवलधः र्ो करार २०७५।।र्दे न्धख िागु भई २०७५।।सम्मको िाशग हुर्नेछ ।

९.

कायनसम्पादन मूल्यांकनः पशहिो पक्षिे र्दोस्रो पक्षको कार्न सम्पार्दर्न मूल्यांकर्न गर्ने
र सो मूल्यां कर्न गर्दान सािवसािी शर्नरन्तरता शर्दर्न उपर्ु क्त र्दे न्धखएमा कार्न शवशिको
र्दफा ९ बमोशजम करार शर्नशश्चत अवशिको िाशग थप हुर्न सक्नेछ ।

१०.

पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको शतनको अन्त्यः र्दोश्रो पक्षिे पशहिो पक्षिाई
िगातार७ (सात) शर्दर्न भन्दा बढी उक्त सेवा उपिब्ध र्नगराएमा, सन्तोषजर्नक सेवा
शर्दर्न र्नसकेमा अर्नुपन्धस्थत रहे को अवशिको पाररश्रशमक र्दामासाशहिे कट्टा गररर्नेछ र
सो भन्दा बढी सेवा र्नगरे मा स्वतिः र्ो संझ ता पशहिो पक्षिे रि गरी अको ब्यवस्था
गर्नन वािा पर्ने छै र्न । र्दोश्रो पक्षिे िारररीक रुपमा अस्वस्थ भई वा अन्य कुर्नै
कारर्िे सेवा शर्दर्न असमथन भएमा वा काम सन्तोषजर्नक र्नभएमा वा आिरर्
सम्बिी कुराहरु बराबर उल्लघंर्न गरे मा र्दोश्रो पक्षसंगको संझ ता रि गर्नन सक्ने छ र
शर्नजको सट्टा अको व्यन्धक्त करारमा रान्धख काम िगाउर्न बािा पर्ने छै र्न ।

११.

दावी नपुग्नेः र्दोश्रो पक्षिे र्स करार बमोशजम काम गरे कै आिारमा पशछ कुर्नै पशर्न
पर्दमा अस्थार्ी वा स्थार्ी शर्नर्ु न्धक्त हुर्नाका िाशग र्दाबी गर्नन पाौँउर्ने छै र्न/गर्ने छै र्न ।

१२.

प्रचलित कानून िागू हुनेः र्स संझ तामा उल्लेख र्नभएको कुरा प्रिशित र्नेपाि
कार्नूर्न बमोशजम हुर्नेछ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको तफनबाट :

दोस्रो पक्ष

(करार गने व्यम्भक्त):
हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर :

र्नाम :

र्नाम :

पर्द :

ठे गार्ना :

कार्ान िर्को छापिः
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अनुसूची -५
(बुाँदा ७.२ साँग सम्बम्भन्धत करार सूचना पत्रको ढााँचा)
कागेश्वरी मनोहरा नगर कायनपालिकको कायानिय
डाौँ छी, काठमाड ौँ
प्रर्दे ि र्नं. ३,र्नेपाि
ि.र्नं.

शमशतिः

प.सं.
श्री .......................,
.........................
शवषर्िः करार सम्बन्धमा ।
तपाईिाई

शमशत

२०७...।....।...

शर्नर्नर्ार्नुसार

सूशिकरर्

गररए

बमोशजम

............................(पर्दको र्नाम वा काम) का िाशग र्सैसाथ संिग्न करार (सम्झ ता) बमोशजम
शमशत २०७....।....।... र्दे न्धख २०७....।.....।.... सम्म करारमा रान्धखएको हुौँर्दा संिग्न कार्न ितन
अर्नुरुप आफर्नो काम इमान्दारीपूवनक र व्यवसाशर्क मूल्य मान्यता अर्नुरुप गर्नुनहुर्न
जार्नकारी गराइन्छ ।
साथै आफ्र्नो काम कतनव्य पािर्ना गर्दान र्स कागेश्वरी मर्नोहरा र्नगरपाशिकाको
कमनिारीिे पािर्ना गर्नुनपर्ने आिार संशहता र आिरर्को समेत पररपािर्ना हुर्न जार्नकारी
गराइन्छ ।
....................................
प्रमुख
प्रिासकीर्अशिकृत
बोधाथन ः
श्री आशथनक प्रिासर्न िाखािःप्रमाशर्तहाशजर/Time Sheetसशहतको प्रशतवेर्दर्नका आिारमा
सम्झ ता बमोशजमको रकम माशसकरूपमा उपिब्ध गराउर्नुहुर्न।
श्री प्रिासर्न िाखािः हाशजरीको व्यवस्था हुर्न ।
श्री वडा कार्ानिर्,....................................
र्नगर कार्न पाशिकाको कार्ानिर् ।
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